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युद्धाच ेढग दाटून 
आिेिे असिे तरी 
इराकी िोकाांच े

दैनांददन जीवन मात्र 
सरुू आहे.  

रोज सकाळी आलिया मोटार 
चािवत कामावर जाते. ततिा 
जगातीि समस्याांबाबत नेहमी 
चचांता वाटते. पण मनातून ती 

आनांदी वतृ्तीची आहे.  

“महानायक” हा शब्द अलिकड ेबऱ्याचदा 
ऐकायिा लमळतो. अशक्य गोष्टी करून 
दाखवणाऱ्या खपू शक्तिशािी काल्पतनक 
व्यक्तिसाठी आपण हा शब्द वापरतो.  

ही गोष्ट एका वेगळ्या प्रकारच्या 
महानायकाची आहे. ही गोष्ट 
एका खऱ्याखुऱ्या व्यक्तिच्या 

आयुष्यात घडिेल्या खऱ्याखुऱ्या 
घटनाांवर आधाररत आहे. 

म्हणजे, महानायक होण्यासाठी 
ल ांतीच्या पार बघता आिां      

          पादहजे ककां वा उडता   
         आिां पादहजे, असां   

     काही नाही.   

ततचां नाव आलिया. 
ती इराकमध्ये 

राहाणारी स्त्री आहे.  

वर्क 2003. इराक 
मोठ्या सांकटात 
आहे. इराकवर 
हुकूमशहा सद्दाम 
हुसेन याचां राज्य 
आहे. िोक त्याचा 
ततरस्कार करतात.  

सारां जगच सांकटात 
आहे. अमेररका आणण 
ब्रिटनची सनै्य 

इराकवर हल्िा करून 
सद्दामिा सते्तवरून 
हटवू इच्च्ितात.   

ततथे ती ततच्या आवडत्या गोष्टीच्या, पुस्तकाांच्या, गराड्यात असते. 

आलियािा आपिे काम खपू आवडते.  

ती बसरा कें दिय ग्रांथािय येथे प्रमखु 
ग्रांथपाि आहे.  



 प्राचीन काळातीि जमाती आणण त्याांच्या सांस्कृती, राजे-रजवाड,े ववववध आक्रमक या 
सगळ्याच ेज्ञान ततिा पुस्तकाांमळेु झािे.    पुस्तकाांतूनच ततिा 500 वर्ाांपूवीच्या मांगोिाांच्या आक्रमणाववर्यी कळिे. 

मांगोिाांनी ती जनुी महान मचु्स्िम सांस्कृती नष्ट केिी आणण बगदादच े
ववशाि ग्रांथािय जाळून टाकिे. त्यात बहुमोि ग्रांथखच्जना कायमचा नष्ट 

झािा.  
 

आलिया िहान होती तेव्हापासनूच 
पुस्तकाांनी ततच्या मनात आनांद 
आणण साहसी वतृ्ती ल नविी.  

पुस्तकाांनी ततिा अनेक गोष्टी लशकवल्य. 
ततच्या महान जन्म मूीच्या सांस्कृतीचा 
रोचक इततहास ततिा या पुस्तकाांतूनच 

कळिा.  

पुस्तकाांतूनच आलियाने, 1300 वर्े जुन्या महान मचु्स्िम सांस्कृतीबद्दि मादहती 
लमळविी. या सांस्कृतीने ववस्मयकारक शहरे बाांधिी आणण साऱ्या जगात व्यापार, 

ववज्ञान आणण सांस्कृती या क्षेत्राांत ती अगे्रसर होती.  



 धन्यवाद. 

 मी सरकारकड ेजावां म्हणतेय.  

बगदादचे ग्रांथािय 
जाळिे, या गोष्टीचा 
आलियावर द:ुखद 
प्र ाव पडिा.  

 ग्रांथािय जाळायचां 
काय कारण?  

पण हा इततहास जाणनू घेतल्याने आलियािा  ोवतािी असिेल्या पसु्तकाांववर्यी अचधक पे्रम 
वाटत.े बसराच्या ग्रांथाियात हजारो पसु्तके आहेत. या पसु्तकाांचा आनांद ती रोज शकेडो 

िोकाांना वाटत असते.  

ही पुस्तकां  तुम्हािा 
आवडतीि बहुधा. काही 
शांका असतीि तर 
खशुाि ववचारा.  

पण आक्रमणाच्या नवनवीन खबरा 
येऊ िागल्या आहेत आणण 
आलियाची चचांता वाढत आहे.  

बऱ्याचदा आपल्या पतीशी ती याबद्दि 
चचाक करते.  

न जाणो माझ्या ग्रांथाियाचां 
नुकसान झािां तर....युद्धात 
काय होईि, साांगता येत 

नाही.... 

एका बााँबने नाहीतर 
आगीने सगळी पुस्तकां  

जळून जातीि, 
बगदादची िायिरी 
जळािी तशी!  

आपण असां होऊ द्यायचां  
नाही!  



 पण माझा 
नकार ऐकिायत 

तुम्ही! 

 मिा काहीतरी 
करायिाच हवां!  

आलिया बसराच्या सरकारी 
कायाकियातीि एका वररष्ठ 
अचधकाऱ्यािा  ेटते.  

बसरा कें दिय ग्रांथाियाची 
सारी पुस्तकां  दसुरीकड े
नेण्याची परवानगी द्या 

मिा.  
नाहीतर ती युद्धात  

नष्ट होतीि.  

सरकारी अचधकाऱ्यावर 
आलियाचा प्र ाव पडत 
नाही. तो एका 
अततवररष्ठ अचधकाऱ्यािा 
फोन करतो.  

पण सगळी पुस्तकां  
नष्ट होतीि! आपिी 
सांस्कृती, आपिा 
इततहास याांच्या 
सगळ्या नोंदी.....  

....आपल्या िोकाांची सामहूीक 
स्मरणशिी, आपिे पूवकज, 
जगात असिेिां आपिां 

स्थान...सगळां काही नाहीसां 
होईि.  

 ततथून बाहेर पडताना आलियािा 
खपू वाईट वाटते.  

काहीतरी 
मागक 
असेि!  

वररष्ठाांना 
मान्य नाही, 
ही कल्पना. 

आठवडा राने यदु्ध सरुू होते.  

पुढल्या ददवशी कामावर आल्यावर आलियािा एक वाईट दृश्य 
ददसते.  

आपिी शस्त्रासे्त्र 
िपवण्यासाठी सद्दाम 

ग्रांथाियाचा वापर करतोय. 
तो शत्रुांना ग्रांथाियावर 
हल्िा करण्यास प्रवतृ्त 
करतोय. यामळेु जगाच्या 
नजरेत शत्रूची प्रततमा 
खािावेि, असां त्यािा 

वाटतांय.  

ग्रांथाियाच्या ितावर सतैनक 
शत्रुांची ववमाने पाडायिा बांदकुा 
घेऊन सज्ज आहेत, ग्रांथाियाच्या 
आत बरेच सरकारी अचधकारी 
युद्धाच ेडावपेच आखत आहेत. 
याचा अथक आलियाच्या िक्षात 

येतो.  



 आपल्या मोटारीजवळ पोहोचेपयांत 
ततचे दोन्ही खाांदे आणण हात 
पुस्तकाांच्या ओझ्याने दखु ू

िागतात.   
 ततचा पती पुस्तके घरात आणायिा ततिा 

मदत करतो. ते फडताळात पुस्तके 
व्यवच्स्थत रचून ठेवतात.  

ददवस र आलिया काय 
करायचां यावर ववचार 
करत बसते. सांध्याकाळ 
होईपयांत ततिा एक 
कल्पना सचुते.  

घरी जाण्यापूवी आलिया पुस्तकाांच्या एका शले्फजवळ 
जाते. ती आपल्या वपशवीत पुस्तके  रते. आपल्या 

शािीतसदु्धा ती काही पुस्तके िपवते.   
 

पुस्तकाांच ेहे ओझे घेऊन ती सरकारी 
अचधकाऱ्याांसमोरून सावकाश चाित चाित 

ग्रांथाियाबाहेर पडते.  

ती आजूबाजूिा नजर टाकते. कुणी 
ततिा पाहात नसते. ती पुस्तके 
मोटारीच्या मागीि  ागात ठेवते 
आणण आणखी पुस्तके आणण्यास 

ग्रांथाियात जाते.  

सरकारी अचधकारी युद्धाच्या कामात दांग 
असतात. ते ग्रांथपािाच्या येण्याजाण्यावर 

सांशय घेत नाहीत.  

बऱ्याच चकरा मारून आलिया मोटार 
पुस्तकाांनी  रून टाकते. शाि आणण 

चादरीने ती पुस्तके झाकते. मग ती घरी 
परतत.े  



....आणण मग त्या आठवड्यात रोज....   

 मी चेष्टा करतेय, पण यदु्ध 
ददवसेंददवस तीव्र होत चाििांय. 
माझ्याकड ेपरेुसा वळे नाहीये.  

पुढल्या ददवशी आलिया पुन्हा 
मोटार  रून पुस्तके आणते.  

....त्याच्या पुढल्या ददवशीसदु्धा!  

....आणण त्याच्या पुढल्या ददवशी  
पुन्हा....  

आलियाच्या घरातीि सगळ्या खोल्या पसु्तकाांनी  रून जातात. ददवाणखाना आणण 
गेस्ट रूमसदु्धा!  

कुणी पाहुणा 
रात्री झोपायिा 
आिा नाही 

म्हणजे लमळविां!  

होय, येणार आहेत 
पाहुणे. मिा पुरेसा वेळ 
लमळािा तर 40,000 
पुस्तके येतीि पाहुणे 

म्हणून.  



 ग्रांथाियािा 
कुणी वािी 
नाही!  

 ....दरुून कुठून युद्धाचे आवाज येत आहेत. स्फोट, गोळीबार....कुठेतरी 
इमारत जळत आहे, काळा धरू आ ाळ र पसरिा आहे....   

काही ददवसाांनी आलियाची  ीती खरी ठरते. ब्रिदटश िढाऊ ववमाने बसरावर उडू िागतात.  

आलिया णखडकीबाहेर 
बघते. िोक रस्त्यावर 
सरैावैरा पळत असतात.  

ती ग्रांथाियात फोन 
करत.े फोन वाजत 
राहातो. आलियाच्या 
ह्रदयाची धडधड वाढत 

जात.े  

शवेटी ग्रांथाियाचा 
रखवािदार फोन उचितो.  

सगळे सैतनक आणण 
सरकारी अचधकारी 

सकाळीच तनघून गेिेत. 
माझ्यालशवाय इथे 
कुणीही नाही.... 

....बाहेर िोक 
िटुमार 
करतायत.  

पुढल्या ददवशी उजाडताक्षणीच, आलिया 
िायिरीत जाते. रात्री काळजीमळेु ती नीट 

झोपिेिी नसते.   

रस्त्यावर अराजक माजिेिे आहे. 
िोक इथे-ततथे पळत आहेत. त्याांच्या 

हातात िटुिेिा माि आहे.  

....सोफे, टेलिच्व्हजन, कपड,े उपकरणे, 
िहानमोठ्या वस्तू....गाड्याांमध्ये  र रून 
नेत आहेत. काही िोक पायीपायीच माि 

नेत आहेत.  



 ....पुस्तकां ! 
माझ्या 

डोक्यात एक 
योजना 
आहे.   

कशीबशी ग्रांथाियात पोहोचल्यावर आलिया िगबगीने आत जाते. िटुमार 
करणारे आतमध्येच आहेत. ते आपल्यासोबत टेबि, ददवे, पांखे आणण कायकाय 

नेत आहेत.   

त्याांनी पेच्न्सि शापकनर, 
व्हॅक्युम च्क्िनर आणण 
कॉफीमेकरसदु्धा सोडिे 

नाहीत.  

त्याांनी हात 
िाविा नाही, 
अशी एकच 
वस्तू आहे.... 

वेळ खपू थोडा आहे.  

अनीस!  
हॅिो.  
आलिया 
बोितेय.  

अनीस हा आलियाचा 
चाांगिा लमत्र आहे. 

ग्रांथाियानच्जकच त्याचे 
रेस्टॉरन्ट आहे.  

बोि 
आलिया... 
पुस्तकां ? 

....सरुक्षक्षत 
नाहीत?!  

....का नाही? जरूर मदत 
करेन. त्या पुस्तकाांमध्ये 
बसराचा पूणक इततहास 

आहे.  

ताणझक! आलियािा आपिी 
मदत हवीय. आपल्या साऱ्या 
कामगाराांना गोळा कर. मी 
माझ्या  ावाांनासदु्धा बोिावतो. 
आपण ग्रांथाियात  ेटू, अध्याक 

तासात.  

    सगळे गोळा झाल्यावर आलिया साांगते.  

िटूमार करणारे ग्रांथाियात 
लशरिेयत. अशा गोंधळात आपिां 

ग्रांथािय बगदादच्या 
ग्रांथाियासारखां नष्ट होण्याची 
 ीती वाटतेय. तुम्ही मदत 
केिीत तर आपल्यािा पुस्तकां  

वाचवता येतीि.  



 हे खपू वेळखाऊ काम आहे. ते अहोरात्र काम करतात. पहाटेिा उजाडते, तेव्हाही काम 
सरुुच असते. सगळे थकिेिे आहेत. पण यदु्धाचे आवाज ऐकून ते काम करत राहातात..  

 मी 
सावकाश 
वाचन 
करायिा 
लशकतोय.  

थोड्याच वेळात, सगळे कामािा िागतात.  

 एक गट शले्फवरून पुस्तके काढतो आणण 
मागल्या दाराजवळ त्याांचा ढीग रचून 

ठेवतो.  

दसुरा गट ही पुस्तके बाहेरच्या 
ल ांतीजवळ नेतो. या ल ांतीपल्याड 

अनीसच ेरेस्टॉरन्ट आहे.  

दसुरा गट पुस्तके ल ांतीपलिकडीि ततसऱ्या गटाकड ेसोपवतो. ततसरा 
गट ही पुस्तके रेस्टॉरन्टमध्ये नेतो आणण ततथे रचून ठेवतो.  

ददवस चढत जातो तसे स्थातनक िोक, दकुानदार, शजेारीपाजारी हे सगळे या मोदहमेत 
सामीि होतात. यातीि काही िोक सलुशक्षक्षत आहेत, त्याांना वाचनाची आवड आहे, काही 

फारसे वाचत नाही तर काही अच्जबात वाचत नाहीत.   

त ेसगळे 
ग्रांथाियाची 
पसु्तकां  

वाचवतायत.  

पसु्तकाांना काही 
झािां असतां तर 
मिा वाईट 
वाटिां असतां.  

यदु्ध इथे 
येऊन 
पोहोचण्यापवूी 
हे काम फते्त 
व्हायिा हवां.  

 त्याांना 
आणखी  
िोक 

िागतीि  
का?  

त ेच्जतके 
थकतायत तततकेच 
जास्त काम 
करतायत. 

आपण 
त्याांना मदत 
केिी पादहजे.  

मी 
ग्रांथाियात 
मदत 
करायिा 
चाििोय.  

थाांब, मीसदु्धा  
दकुान बांद करून 
येतो तुझ्यासोबत.   

मी चाांगिा 
वाचक आहे, असां 

ग्रांथपाि 
म्हणाल्या होत्या 

एकदा..  



िाइिेरी में आग िगी है! मुझ ेवहााँ तुरांत जाना होगा. 

 युद्ध अचधकाचधक जवळ येत चाििेय.   

 मी सोडतो 
तुिा कारने.  

सद्दामबद्दि लिदहिेिी ही 
पसु्तकां  कुणी वाचवायिा 
तयार नाही वाटतां.  

बरोबर  
बोििास.  

अनीसिा आलियाच्या चहेऱ्यावर तणाव ददसतो.  

तुझी तब्येत ठीक ददसत नाही. 
थोडी ववश्ाांती घे.  

पण अजून खपू 
पसु्तकां  

न्यायचीयत.. 
पाचच लमतनटां 
आराम कर.  

ठीकाय.  

धडाम! थोड्या अांतरावर मोठा स्फोट होतो....  

आसमांतात धुराच ेढग ददस ू
िागतात.  

रात्रीच ववश्ाांती 
घेईन. आत्ता 
प्रत्येक सेकां द 
महत्त्वाचा आहे.  

शु रात्री, 
आलिया.  ेटू 
सकाळी.  

आलिया ग्रांथाियािा कुिपू िावते. अतनस 
ततच्यासोबत मोटरीपयांत जातो.   

सगळी पुस्तकां  
सरुक्षक्षत जागी 
ठेवून होत नाहीत 
तोवर ददवसरात्र 
काम करायचां बळ 
राहो माझ्यात.  

तू एक माणूस आहेस, आलिया. 
शक्य तेवढांच काम करू शकतेस.  

तीन तासाांनी आलिया गाढ 
झोपेत पसु्तकाांची स्वप्ने पाहू 
िागत.े तेव्हाच टेलिफोनची घांटी 

वाजत.े... 

ग्रांथाियािा आग 
िागिीय! मिा िगेच 
ततथे गेिां पादहजे.  

हॅिो! 

नाही! 

ते मध्यरात्रीपयांत काम करतात.  



एक  यानक दृश्य. 



 ....ही पुस्तकां  
माझ्यासाठी 

माणसाांसारखी आहेत. 
च्जवांत, श्वास घेणारी. 
माझे सवाकत वप्रय 

लमत्र.....  

ततथे आलियाची खपू चाांगिी काळजी 
घेतात. बरेच िोक ततिा  ेटायिा 
येतात.  

काय झािां हे? कुणी केिां?  

माहीत नाही.  

फायर ब्रिगेड 
कुठाय? इथे कोण 
प्रमखु आहे?   

आम्ही ब्रिदटश 
सनै्याकड ेमदत 

माचगतिी. पण त्याांनी 
नकार ददिा..  

असां व्हायिा नको होतां. 
आम्ही खपू मेहनत 

घेतिीय.   

आपण बरांच 
काही केिांय.  

आपण खपू सारी पसु्तकां  
वाचविीयत.  

 पुरेशी  
नाहीत तेवढी.  

  बराच वेळ आलिया ततथेच 
आगीकड ेबघत उ ी राहाते.  

आग  डकत जाते आणण ग्रांथाियाची उरिेिी 
मािमत्ता चगळांकृत करते. शवेटी राख आणण 

ग्रांथाियाचे साांगाड ेउरतात.  

सगळां सांपिांय, 
आलिया. तू खपू 
थकिीयस. 
रेस्टॉरन्टमध्ये 
चि. थोडा चहा 

घेऊ.  

नांतर आपल्याकड ेवेळ 
असता तर.... 
वेळ हवा होता.... 

तुझी तब्येत बरी ददसत 
नाही, आलिया.  

मिा खपू 
चक्कर येतये.  

पादठमागे एक पिांग 
आहे. तू पडून राहा 

त्यावर.   

मग आलियािा हॉस्पीटिमध्ये नेतात. डॉक्टर 
ततची तपासणी करतात.  

त्याांना स्रोक आिाय. 
चाांगिी ववश्ाांती घेतिी 

पादहजे त्याांनी.  



  खपू पुस्तकां  वाचिी!  

चचत्राांची पसु्तकां  
इथे ठेवा.... 
इततहासाची 
ततथे....  

आलियाची तब्येत बरी झाल्यावर, ती आणण ततचा पती एक रक  ाड्याने 
घेतात.  

 आपल्या लमत्राांच्या मदतीने ते रेस्टॉरन्टमधीि पुस्तके आपल्या, 
शजेाऱ्याांच्या आणण लमत्राांच्या घरी नेऊन ठेवतात.  

मग आलिया घरीच आराम करते. एकदा 
अनीस ततिा  ेटायिा येतो.  

कशी आहे 
तब्येत?  

बरां वाटतांय 
आता.  

....पण जळािेल्या पुस्तांकाांबद्दि 
मिा खपू वाईट वाटतांय.  

जळािेल्या 
पुस्तकाांपेक्षा ककतीतरी 

जास्त पुस्तकां   
आपण वाचविीयत.  

पण....  

माझ्या कामगाराांनी 
रेस्टॉरन्टमध्ये ठेविेिी 
पुस्तकां  मोजिीयत.  

ती आणण तुझ्या घरात 
आणून ठेविेिी पुस्तकां  
अशी एकूण 30,000 
पुस्तकां  वाचिीयत.  

बरोबर बोििास.... 



 खपू मोठां काम आहे हे.  
या कामात नागररक, देणगीदार,   
          आककक टेक्ट, ब्रबल्डर   
          अशा ववववध  
        क्षेत्रातिी  

         माणसां िागणार  
      आहेत.  

तनवतृ्त होण्याआधी 
आलियासमोर एक 

महत्त्वाचे आव्हान आहे. 
ततिा एका आलिशान 
ग्रांथाियाचा आराखडा 

बनवायचा आहे आणण तसे 
ग्रांथािय बाांधायच ेआहे.  

पण आलियाचां पुस्तकाांवर 
एवढां पे्रम आहे की ती 
झपाटून प्रयत्न करतेय.  

आता ततच्या ह्रदयात  
  आनांदाची बाग फुििीय.   



 इराक आणण अरब देशाांतीि ग्रांथाियाांच्या इततहासात आलियाची गोष्ट ही अगदी अलिकडीि घटना आहे.  

तुम्हािा कदाचचत माहीत नसिेल्या अशाच आणखी काही गोष्टी पुढे ददिेल्या आहेत....  

इराक ही  ूमी सवक लिणखत  ार्ाांची जननी आहे. पाच हजार वर्ाांपूवी, म्हणजे ई.स. पूवक 3,500 वर्ाांपूवी, प्राचीन सुमेररयन िोकाांनी दिदिीत उगविेल्या 
वेळूने ओल्या मातीवर पाचरीसारख्या आकाराची चचन्हे काढिी होती. ही माती उन्हात सुकिी की त्याचा िाप मातीत कायम राहात असे. या िेखनशैिीिा 
आज आपण क्यूनीफॉमक म्हणतो. अशा क्यूनीफॉमकचा सांग्रह करून जगातीि पदहिे ग्रांथािय बनिे.  

सध्याच्या लसररया देशातीि प्राचीन शहर एब्िामध्ये एक  व्य हवेिी ग्रांथािय होते. तथेीि शेल्फवर पांधराहजारपेक्षा जास्त क्यूनीफॉमक होत.े ई.स. पूवक 
2250 मध्ये अॅकेक्तडयन आक्रमकाांनी हे शहर नामशेर् केिे. 1980 सािी एका इटालियन पुरातत्वज्ञािा मातीची दोन हजाराांपेक्षा जास्त दस्तऐवज सापडिी.  

 मातीचे हे दस्तऐवज तब्बि चार हजार वर्े नैसचगकक आघात सोसून कशी काय दटकिी असावीत? एब्िाच्या दोन हजार वर्ाांनांतर इच्जप्तच्या महान 
अिेक्झाांक्तिया ग्रांथाियात ठेविेिी पाच िाखाांपेक्षा जास्त ग्रांथसांपदा पूणकपणे नष्ट झािी. दोन्ही ग्रांथािये जाळून टाकण्यात आिी. पण एब्िाच्या ग्रांथाियात 
असे काय वेगळे होते?   

 अिेक्झाांक्तिया ग्रांथाियात हस्तलिणखते पपायरसवर लिदहिी जात. पपायरस नावाच्या रोपट्याचा देठ सोिून बनविेल्या कागदाच्या गुांडाळ्या असत. 
कागदासारखेच हे पपायरस सहजपणे जळत असे. पण एब्िातीि मातीचे दस्तऐवज आगीत सापडल्यावर आणखी दटकाऊ बनिे. एब्िाचे ग्रांथािय जाळून 
आक्रमकाांनी नकळतच एकप्रकारे शहरातीि सादहत्यसांपदा जपिी.  

 महान बगदाद ग्रांथािय जाळिे गेिे, या गोष्टीची िाप आलियाच्या मनावर िहानपणीच कोरिी गेिी. ई.स. 1258 सािी मांगोिाांनी आक्रमण  केिे तेव्हा 
त्याांचा नेता हुिागू खान याांने शहरातीि सवक 36 ग्रांथाियाांची नासधूस केिी. असे म्हणतात की त्याांनी ग्रांथाियातीि पुस्तके टायचग्रस नदीत बुडवल्यामुळे 
नदीचे पाणी तनळे झािे होते.  

 तनजालमया ग्रांथाियाचे मोठे नुकसान झािे, हे खरे. पण त ेमांगोि आक्रमणात नष्ट झािे नाही. आजही हे ग्रांथािय जगातीि ततसरे सवाकत जुने ग्रांथािय 
आहे. आलियाचे ग्रांथाियसुद्धा अनेक सांकटाांतून गेिे. बसरा कें दिय ग्रांथाियात मोठ्या प्रमाणावर दरुुस्तीची कामे सुरू आहेत. ग्रांथाियाचे सांपूणकपणे 
नूतनीकरण होणार आहे. ततथे इांटरनेट सेवेसोबतच एक सांगणक प्रयोगशाळा आणण स्थातनक मुिाांसाठी एक उन्हाळी शाळा कायकक्रम, असे नवनवे उपक्रम 
घेण्यात येणार आहेत. सवाकत महत्त्वाची गोष्ट ही की ग्रांथाियात हजारो जुनी पुस्तकेही वाचायिा लमळतीि. आलिया आणण ततच्या लमत्राांनी इराकचा हा 
साांस्कृततक वारसा वाचवण्यासाठी केिेिे प्रयत्न वाया जाणार नाहीत.  


